
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 األيمان والنذور  – الموطأ

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 رين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاض
 :المشي في النذور من يجب ما باب: واأليمان النذور كتاب :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 ماتيي  أمييي إن :فقييال -وسييلم عليييه هللا صييلى- هللا رسييول اسييتفتى عبيياد  بيين سييعد أن -رضييي هللا عنهمييا- 

 (.(عنها اقضه)) :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فقال تقضه ولم نذر وعليها
 نفسيها عليى جعلي  كاني  أنهيا جدتيه عين حدثتيه أنهيا عمتيه عين بكير أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
  فمات  باءق   مسجد إلى مشيا  
 ُقباء.

 إليك. أحسن هللا 
 أن ابنتهيا عبياس بين هللا عبيد فيففتى ،تقضيه وليمفماتي   بياءق   مسيجد إليى مشييا   نفسها على جعل  كان  أنها

 .عنها تمشي
 .أحد عن أحد يمشي ال :يقولمالكا   وسمع  يحيى قال

 عليي يقيول أن الرجيل على ما :السن حديث وأنا لرجل قل : قال حبيبة أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ،ييد  فيي قثياء لجيرو الجرو هذا أعطيك أن لك هل :رجل لي فقال ؟مشي نذر علي يقل ولم هللا بي  إلى مشي
 :ليي فقييل عقلي  حتى مكث  ثم السن حديث يومئذ وأنا فقلته نعم :فقل  :قال ؟هللا بي  إلى مشي علي وتقول

 .مشي ف مشي عليك لي فقال ذلك عن فسفلته المسيب بن سعيد فجئ  مشيا   عليك إن
 .عندنا األمر وهذا :مالك قالقال يحيى: 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 :واأليمان النذور كتابأما بعد فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

أليمان والنذور، وهنا قال: كتااب الناذور واأليماان، وقد تقدم األيمان على النذور، كثير من كتب أهل العلم كتاب ا
والواو ال تقتضي ترتيب، بل هي لمطلق الجمع، وسواًء قدم النذر أو قدم اليمين فالمقصود واحد وهاو لاموم الوفااء 

 بما يمكن وفاءه، أو بدله وهو الكفارة، سواء كان في النذر أو اليمين وبينهما اشتراك.



مصدر نذر يناذر وهاو الوعاد المؤكاد، الوعاد المؤكاد لفعال شايء  ماا مرتاب  وهوجمع نذر واأليمان والنذور النذور 
 كبرء مريض أو قدوم مسافر أو ال. على شيء

النااذر جاااء ذمااه، وجاااء النهااي عنااه، وجاااء األماار بالوفاااء بااه، وماادف الااذين يوفااون بالنااذر، فوساايلته مكروهااة، قااال 
اجب،  ذا كاان فاي طاعاة، وأماا  ذا كاان فاي معصاية فاال ياوفى باه، بعض أهل العلم بالتحريم، وغايته والوفاء به و 

وكذلك األيمان عند الحاجة بها جاءت بها نصوص الكتاب حيث أمر هللا جل وعال نبيه أن يقسم على البعث في 
ثالثااة مواضااع، وأقساام هللا جاال وعااال بمااا شاااء ماان خلقااه وأقساام النبااي صاالى هللا عليااه وساالم فااي أكثاار ماان ثمااانين 

، وهااذا فااي األمااور المهمااة، وأمااا فااي األمااور غياار المهمااة فااال تجعلااوا هللا ماان ساانته عليااه الصااالة والسااالم موضااعاً 
 عرضة أليمانكم.

ذا دعت الحاجة  ليه فال  شكال فياه، فاال  شاكال فياه،   ذا دعات ينبغي أن يحترم اليمين ويعظم شأنه فال يبتذل، وا 
 لصالة والسالم في أكثر من ثمانين موضعًا.الحاجة في األمور المهمة، أقسم النبي عليه ا

 :المشي في النذور من يجب ما بابقال: 
اإلمام مالك ترجم فاي أكثار مان ترجماة بالنسابة للمشاي، والمشاي لذاتاه لايال بقرباة، ال يتقارب باه،  ال فاي الطاوا  

نماا ي طلاب للقارب، فالساعي  لاى مثاًل والساعي والمشاي  لاى العباادات، يعناي لذاتاه لايال بقرباة، لذاتاه لايال بقرباة، وا 
الجمعااة األفضاال فيااه المشااي، الااذهاب  لااى المسااجد األفضاال فيااه المشااي كاال خطااوة حساانة،  لااى غياار ذلااك، كونااه 

ال فاألصل   أنه ليال بقربة لذاته.وسيلة  لى غيره يكون مطلوبًا من هذه الحيثية وا 
 باان هللا عبااد عاان مسااعود باان بااةعت باان هللا عبااد باان هللا عبيااد عاان شااهاب اباان عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنيقااال: 
 فقال تقضه ولم نذر وعليها ماتت أمي  ن :فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استفتى عبادة بن سعد أن عباال
 .((عنها اقضه)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

النيابة ولو كان عبادة   ن أمي ماتت وعليها نذر، النذر يقبل النيابة، وهو ما أوجبه اإلنسان على نفسه، فهذا يقبل
))ماان مااات وعليااه صااوم صااام عنااه محضااة بخااال  مااا وجااب بأصاال الشاارف، ولااذا جاااء فااي الحااديث الصااحي : 

الحديث أن المراد به صوم النذر،  ذا نذر على ( والمرج  في هذا ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه(( وليه(
 الشرف فال يصام عنه.نفسه أن يصوم ثم مات صام عنه وليه، أما ما وجب بأصل 

هذه نذرت ماتت وعليها نذر، نذر تتقارب باه  لاى هللا جال وعاال ولام تقضاه، هاذا يقبال النياباة، وقاال الرساول علياه 
( هذا في العبادات المحضة كالصيام والصالة وأما بالنسبة للحج فهو يقبل النيابة ))اقضه عنها(الصالة والسالم: 

 يما أوجبه هللا جل وعال بأصل الشرف في حجة اإلسالم.( ف))حج عن أبيك واعتمر(كما جاء 
 نفساها علاى جعلات كانات أنهاا جدتاه عان حدثتاه أنها عمته عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنيقال: 
  باءقُ  مسجد  لى مشياً 

لسابت مسجد قباء مسجد هو أول مسجد أسال على التقوى على قول أهل العلام، والصاالة فياه سانة، وقصاده ياوم ا
 ضحًى ثبت عنه عليه الصالة والسالم، فقد كان عليه الصالة والسالم يذهب  لى قباء كل سبت ماشيًا وركبًا.

 .عنها تمشي أن ابنتها عباال بن هللا عبد فأفتىهذه نذرت أن تذهب  لى قباء ماتت ولم تقض هذا النذر، 



سااجد قباااء وترجااعك  ذا كااان مشااي مجاارد أن تصاال  لااى مهاال هااي نااذرت أن تمشااي لتصاالي فااي مسااجد قباااء، أو 
يقول: ال يمشي أحد عن أحد، وهل يلمم الوفاء باهك  ذا ناذرت أن تمشاي فقال ال لعباادة مجارد مشاي، يعناي لاو أن 

خمسااة كيلااو، يلممااه الوفاااء بااهك ال يلممااه شخصااًا قااال لااه الطبيااب: عالجااك فااي المشااي، فنااذر أن يمشااي كاال يااوم 
ن ك  فر عنه كفارة يمين كان أحوط.الوفاء به، ال يلممه الوفاء به، وا 

 .أحد عن أحد يمشي ال :يقولمالكًا  وسمعت يحيىقال 
ال يمشي أحد عن أحد، كأن اإلمام مالك ما اقتنع بفتوى ابن عبااال لهاذه المارأة التاي ناذرت أن تمشاي  لاى مساجد 

 قباء، هذا  ذا كان لمجرد المشي فال يلمم الوفاء به.
نفسااه، يؤكااد علااى نفسااه عبااادة ماان العبااادات بحيااث يلتممهااا، وبعضااهم  بعااض الناااال يؤكااد بعااض العبااادات علااى

هذا االلتمام على فعل شيء فيقول ماثاًل: هلل علاي  ن اغتبات أحادًا أن أصاوم يوماًا، وماراده باذلك الكاف كاف يرتب 
لك الاانفال، المااراد بااذلك أن يصااوم أن يكااف نفسااه، أو يقااول: هلل علااي  ن فاااتني ركعااة أن أصااوم يومااًا، المااراد بااذ

الحااث، وهااذا هااو مقتضااى اليمااين، فمثاال هااذا عليااه أن يفاايك ألنااه نااذر معصااية، لكاان  ن كفاار عنااه كفااارة يمااين 
كفياه أن أو المنع على مقتضاى قاول شايخ اإلساالم فاي الطاال ، أناه يذلك الحث والمقصود من باعتبار أن المراد 

 ألصل.يكفر كفارة يمين، لكن  ذا نذر، من نذر أن يطيع هللا فليطعه، هذا ا
 يقاول أن الرجال علاى ماا :السان حاديث وأناا لرجال قلات: قاال حبيباة أباي بان هللا عباد عان مالاك عن وحدثنيقال: 
، مشي  لى بيت هللا، ماا المقصاود بهاذا المشايك يحاج أو يعتمار، لايال المقصاود باذلك أن هللا بيت  لى مشي علي

 نااذر علااي يقاال ولاام ، مثاال هااذا ال يااوفى بااه،يمشاي  لااى بياات هللا ويرجااع مااا فعاال نسااك ال، هااذا عااذاب علااى الاانفال
علي مشي  لى بيت هللا،  يش معنى عليك نعم على فالن، عليك أو علي أو كذا، من صيغ الوجوب عند  كمشي

أهل العلم، يعني أوجاب علاى نفساه أن يمشاي، ولام يقال، يعناي لام يصارف بصايغة الناذر، أو بلفا  الناذر، ولام يقال 
 علي نذر مشي،.

يعناي قثااء صاغير فاي ياده، قاال: أعطياك هاذا  ،ياده فاي قثااء لجارو الجرو هذا أعطيك أن لك هل :رجل لي فقال 
، ويش مصلحته من أن يعطيه هذا لينذر على نفسه ويلمم نعم :فقلت :قال كهللا بيت  لى مشي علي وتقول الجرو

الك أو رأى هذا الشاخص ما مصلحتهك يعني هل بذل هذا الجرو من القثاء ليتقرب به على هللا جل وعنفسه نعم، 
 ذا اساتغفل المغفل الذي ال يعقل وأراد أن يلممه نفساه بغيار المم، ألن بعاض النااال يرتااف لمثال هاذه التصارفات، 

 بعض الناال حمله على أمر قد يشق عليه.
حتااى يقااال جاارو كلااب، قااال: فقااال لااي رجاال: هاال لااك أن أعطيااك هااذا الجاارو لجاارو قثاااء فااي يااده، الجاارو الصااغير 

ال الساان حااديث يومئااذ وأنااا فقلتااه تقااول: علااي مشااي  لااى بياات هللا، قااال: فقلاات نعاام،نعاام، و  ، حااديث الساان مكلااف وا 
ال ما قاال ساوى، لكان  ن كاان مكلفاًا يلمماه ماا التامم  غير مكلفك  ن كان غير مكلف ما يلممه شيء أصاًل قال وا 

 به، ولو لم يعر  الحكم قبل ذلك.
، صااعب مشااياً  عليااك  ن مشااياً  عليااك  ن :لااي فقياال ، كباارت،عقلاات حتااى مكثاات ثاام فقلتاه وأنااا يومئااذ حااديث الساان،

 ذلاك عان فساألتهالمشي  لى بيت هللا، تصعب ذلك، فذهب ليساأل ساعيد بان المسايبك ألناه أعلام النااال فاي وقتاه، 
 .فمشيت مشي عليك لي فقال



كك ألناه حااديث لاو ذهاب ليساأل ساعيد هال يجاد لااه رخصاة، فقاال: علياك مشاي، وهاو ال يعاار  ماا يترتاب علاى ذلا
ن كان مكلفًاك ألنه لو لم يكن مكلفًا ما لممه شيء، فقال: عليك مشي فمشيت.  السن، وا 

 .عندنا األمر وهذا :مالك قال
يلممه  ذا نذر أن يمشي للنسك  لى أن يعجم، فإذا عجم فليركبك ألن المشي علاى ماا سايأتي لايال مطلوباًا لذاتاه 

 نعم.
 طالب:......

 منك
 طالب:......

 كأيهم
 طالب:......

 ( نعم.)) ن هللا عن تعذيب هذا لنفسه لغني(يأتي في حديث: 
 طالب:......
 ( نعم.))من مات وعليه صوم(( لكن الصوم جاء فيه: ))ال يصلي أحد عن أحد(جاء الخبر: 
 طالب:......

للعبااادات  ( يعنااي قبااول النيابااة))حااج عاان أبيااك واعتماار(( وجاااء: ))ماان مااات وعليااه صااوم صااام عنااه وليااه(نعاام، 
 المحضة يقتصر فيه على النصوص.

 سم.
 أحسن هللا إليك. 

 :فعجز هللا بي  إلى مشيا   نذر فيمن جاء ما باب
 حتى ،هللا بي  إلى مشي عليها لي جد  مع خرج : قال أنه الليثي أذينة بن عرو  عن مالك عن يحيى حدثني

 ،عمر بن هللا عبد فسفل معه فخرج  عمر بن هللا عبد يسفل لها مولى ففرسل  ،عجز  الطريق ببعض كنا إذا
 ".عجز  حيث من لتمش ثم فلتركب مرها" :عمر بن هللا عبد له فقال
 .الهدي ذلك مع عليها ونرى  :يقولمالكا   وسمع  :يحيى قال

 بين هللا عبيد قيول مثل يقوالن كانا الرحمن عبد بن سلمة وأبا المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .عمر

 ،مكية أتيي  حتيى فركبي  خاصير  ففصيابتني مشيي عليي كيان: "قيال أنيه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 أمشيي أن فيفمروني ،علماءهيا سفل  المدينة قدم  فلما ،هدي عليك :فقالوا وغير  رباح أبي بن عطاء فسفل 

 ".فمشي  عجز  حيث من أخرى  مر 
 عياد ثيم ركيب عجيز إذا أنيه هللا بيي  إليى مشي علي يقول منفي عندنا فاألمر :يقولمالكا   وسمع  :يحيى قال

 بقير  أو بدنية هدي وعليه ،ليركب ثم ،عليه قدر ما فليمش المشي يستطيع ال كان فإن ،عجز حيث من فمشى
 .هي إال يجد لم إن شا  أو



 عليى يحمليه أن نيوى  إن :ماليك فقيال ،هللا بيي  إليى أحمليك أنا :للرجل يقول الرجل عن مالك وسئلقال يحيى: 
ن ،وليهيد ،رجلييه عليى ولييمش ،علييه ذليك فلييس ،نفسيه وتعب المشقة بذلك يريد رقبته  شييئا   نيوى  يكين ليم وا 

 معيه يحيج أن أبيى فيإن ،هللا بيي  إليى أحمليك أنيا :قيال أنيه وذليك ،معيه الرجيل بيذلك ولييحجج وليركيب فليحجج
 .عليه ما قضى وقد ،شيء عليه فليس
 نذرا   وكذا بكذا أبا  أو أخا  يكلم ال أن هللا بي  إلى مشيا   مسما  بنذور يحلف لالرج عن مالك سئل :يحيى قال

 :ليه فقييل ،ذليك مين نفسيه عليى جعيل ما عمر  يبلغ ال أنه لعرف عام كل ذلك تكلف ولو ،عليه يقوى  ال لشيء
 عليى جعيل بميا الوفياء إال ذليك مين يجزئه أعلمه ما :مالك فقال ؟مسما  نذور أو واحد نذر ذلك من يجزيه هل

 .الخير من استطاع بما تعالى هللا إلى وليتقرب ،الزمان من عليه قدر ما فليمش ،نفسه
 :فعجم هللا بيت  لى مشياً  نذر فيمن جاء ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 

 أذينة بن عروة عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
مااا مشااى مائااة كيلااو عجاام عاان ذلااك، ماااذا يصاانعك نااذر أن يمشااي  لااى بياات هللا لاايحج ماشاايًا، أو يعتماار ماشاايًا، فل

 يركب.
، يعني نذرت أن مشي عليها لي جدة مع خرجت: قال أنه الليثي أذينة بن عروة عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
هااذه جاادة نااذرت تمشااي، وكااان المشااي عناادهم معتاااد،  ،عجاامت الطريااق باابعض كنااا  ذا حتااى ،هللا بياات  لااى تمشاي

من الهند من السند، من أقصى المغرب ماشيًا معتاد، وكأن هذا في عرفنا ضرب مان عادي يحج من بغداد يحج 
الخيال، يقال: واحد مشى مائة كيلو، قال: مجنون هذا، وال يمكن، مستحيل هذا، لماذاك ألنناا اعتادنا هاذه الوساائل 

ذرت تحاج ماشاية، المريحة التي ال نستطيع معها أن نمشي وال بعض كيلوات، هذه عجوم جادتي، يقاول: جادتي نا
أناه حاج عشارين ثالثاين حجاة ماشايًا، خمساين حجاة ماشايًاك ألن هاذاك ألن مالاه لايال لاه ويذكر عان فاالن وفاالن 

بديل عناه، ماا كال النااال يجاد راحلاة، فكاانوا يحجاون مشااة ويحجاون ركباان، انن مساتحيل أن يحاج ماشايًا، وهاذا 
ل: عليهااا مشااي  لااى بياات هللا، حتااى  ذا كنااا باابعض جدتااه كاام توقااع عماار هااذه الجاادةك نااذرت أن تحااج ماشااية، قااا

الطريق عجمت، الواحد منا يحكام علاى نفساه باالعجم قبال أن يخاري مان بيتاه، ماا يقاول أجارب أشاو  ال، وكانات 
المسااافات تقطااع مشاايًا، قااد تكااون أساارف، الماشااي يكااون أساارف ماان الراكااب علااى اإلباال المحملااة، يعنااي معاادل مااا 

عااين كيلاو، أربعااين كيلااو، وقطعاات المسااافات الطويلااة علاى األقاادام ألقاال ماان ذلااك، لكاان تقطعاه اإلباال فااي اليااوم أرب
اإلشكال في عصر التار ، هال يساتطيع أن يحاج حتاى علاى اإلبال، هال عنادكم واحاد اساتعداد يحاج علاى اإلبالك 

فاي  مستحيل، اإلنسان ابن بيئتاه، واإلنساان يتكياف يعناي علاى حساب الظار  الاذي يعيشاه، وهللا جال وعاال جعال
األجساام قادرة علااى التكياف، يعنااي  لاى وقاات قرياب يعنااي كاان الحاج كثياار مان الناااال مشااة، وماانهم الركباان علااى 
اإلبل المحملة ومنهم ومنهم، حتى قيل: نه في شار  جميارة العارب يحجاون عان طرياق الهناد، الصاحاري فيهاا مان 

ن  ال يركبوا البواخر،  ذا ذهبوا  لى البحارين قطاف الطر  ما فيها، فال يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم فيحتاجو 
العاادد مااا يسااتحق باااخرة، فيااذهبون  لااى الشاار  ليحجااوا مااع حجاااي الهنااد، والمشاار ، ويمكثااون أربعااة أشااهر خمسااة 
ذا قارب الحاج كثيار  أشهر من أجل أن يصلوا  لى هذه الغاية، مشقة عظيماة، أماا نحان الحاج عنادنا أربعاة أياام، وا 

مشااقة عظيمااة نؤجاال  لااى الساانة القادمااة، وبعضااهم يتعااذر بأعااذار ال قيمااة لهااا، ماانهم ماان  ماان الناااال يقااول: هااذه



يؤجاال الحااج علااى شااان هااذه الساانة ربيااع، والساانة يقااول: وهللا الساانة هااذه ربيااع، نؤجاال الحااج، يعنااي حااج الفريضااة، 
مباشارة، ال باد أن ، كثير من طالب الكليات يقول: تسليم البحاث بعاد الحاج الجايئة يمكن ما يصير في ربيع نحج

أستغل هذه األيام في البحث، قد تنتهي مدته، والفريضة ركن اإلسالم، ركان مان أركاان اإلساالم، الاركن الخاامال، 
ال  ال يقاول: تساليم بحاث وا  جاء فيه الوعيد الشديد فيمن تركه مع الجدة والقدرة ومع ذلاك أربعاة أياام يقاول: ربياع، وا 

وهااي فااي الطلااق، تطلااق، فلمااا أن جاااومت عشاارة كيلااوات فااي المحاارم وأسااماء بناات عماايال حجاات مااا أشاابه ذلااك، 
ولادت ولادت مان الغاد، وفااي عصارنا عصار التار ، مجارد ماا تظهاار نتاائج التحليال يقاال للمارأة تسااتلقي ال ولادت، 

تتحمل أي عمل وال تعب وال مشقة وال، فال شك أن اإلنسان يتكيف على حسب هذه البيئة، يعني في السابق قبل 
المريحااة يعنااي يركبااون الناااال ثااالث طبقااات فااي الساايارات أو أربعااين ساانة، قباال هااذه الساايارات الصااغيرة ثالثااين 

الكبيرة، وتجد اإلنسان من يركب  لى أن ينمل وهو مطاأط  رأساه ماا يقادر يرفاع رأساه، هال يساتطيع مناا واحاد أن 
 يتحمل هذا كيلو واحد فضاًل عن ألف كيلوك

فااي الساايارة، قااال: أنااا أوجااد لنفسااي مكاان، فااي ماويااة فااي أعلااى الساايارة ماويااة وياذكر عاان حاااي مااا وجاادوا لااه مكاان 
وضع عصاه فحج على العصا، ورجع وهو على العصا، وقلبت السيارة بعد، لماذا يا اإلخوان، لمااذا هاذا الكاالمك 

ويجلاال ألنه حتى في حياتاه فاي بيتاه فياه مشاقة مثال هاذه، تجاد عناده اسافنج ومتكئااتك ال، أرض غيار مساتوية، 
عليهااا طااول يومااه، مثاال الساايارة هااذه، فالحياااة متقاربااة، فلمااا عشاانا حياااة التاار  فااي بيوتنااا، عشااناها فااي مساااجدنا، 

ضااااااااااااااااااااغطة  عشناها في أماكن أعمالنا في وظائفنا أيضًا في مراكبنا، تجد اإلنسان ما يتحمل يعني لو يضغل 
 يسيرة في الحج، قال: خالص، الحج كله ال يطا .

فيربااي نفسااه علااى هااذه أن يربااي نفسااه علااى الشاادائدك ألن هااذه الاانعم ال تاادوم، هااذه الاانعم ال تاادوم،  فعلااى اإلنسااان
 الشدة لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب األحوال.

يقاول: جاادتي، يقااول: خرجات مااع جاادة لعاروة باان أذينااه هاذا الشاااعر المعاارو ، يقاول: خرجاات مااع جادة لااي عليهااا 
 فخرجات عمار بان هللا عباد يساأل لهاا ماولى فأرسالت عاض الطرياق عجامت،مشي  لى بيت هللا، حتى  ذا كنا فاي ب

" خرجات فلتركاب مرهاا" :عمار بان هللا عباد لاه فقاال ،عمار بان هللا عباد فساأل ، ليتأكد، ويسمع الجواب بنفساه،معه
 ، فساأل عبادمعها، ذهب ليسأل عبد هللا بن عمر بالمدينة، مان أجال أن يتأكاد مان الجاواب ماا اكتفاى باالمولى هاذا

 ".عجمت حيث من لتمش ثم هللا بن عمر فقال له عبد هللا بن عمر: "مرها فلتركب،
الرجاوف كيف تركب، هاي عجامت، ثام تركاب، ثام تمشاي مان حياث عجامت، يعناي مان سافرة ثانياة أو فاي الرجاوفك 

ت ليال له حساب، الرجوف لايال لاه ذكار وال دخال لاه فاي الناذر، الناذر   الاذهاب مان بلادها  لاى مكاة، فاإذا عجام 
 من مرض ثم برأت تمشي من حيث عجمت.

 طالب:......
 ال، ال ما تجي.
 طالب:......

بسفر ثاني، ما هي  ال بسفر ثاني، مرها فلتركاب، لماا عجامت خاالص، يعناي قاال اجلاال مكاناك حتاى تصاحينك 
يعنااي مشاات ماان الرياااض  لااى القويعيااة مااثاًل يااوم وصاالت القويعيااة خااالص عجاامت، ال، تمشااي ماان حيااث عجاامت 



ب ماان القويعيااة  لااى مكااة، لكاان فااي ساافرة ثانيااة تركااب ماان الرياااض  لااى القويعيااة تكماال المشااوار مشااي ماان تركاا
 القويعية على مكة.

 طالب:......
  يه لكن هو المنظور  ليه المشي، هو المنظور  ليه في هذا النذر المشي.

 طالب:......
لمكااان الااذي عجاامت فيااه تمشااي هاال ب ثاام لااتمش ماان حيااث عجاامت" ماان اشااو  انظاار ماااذا يقااول: "مرهااا فلتركاا

 يتصور أنه في هذه الحجةك
 طالب: ال.

 ال، ما يمكن.
 طالب: لكن لو ألزمناها بحجة ثانية لماذا تمشي فقط؟

  يش لون تمشيك
 طالب: حجة 

 .الهدي ذلك مع عليها ونرى  :يقولمالكًا  وسمعت :يحيى قال
 جة حجتين وهي نذر  حجة واحد .طالب: سفر  ثانية تمشي فيها إلى بي  هللا لكي ما تكون ح

 يقال لها ارجعي  لى أن تصحينك ارجعي  لى بلدكك
 طالب: حجة اآلن، المر  الثانية؟؟؟؟؟

 على كل حال ثم قال: "ثم لتمشي من حيث عجمت" واض ، كونها تحج ثانية أو ما تحج ما له ذكر هذا.
مع ذلك عليها الهديك ألنهاا ناذرت أن تمشاي  ونرى عليها مع ذلك الهدي، ونرى  :يقولمالكًا  وسمعت :يحيى قال

ماا وفات بالفعال، مشيًا كااماًل مان بلادها  لاى مكاة، وماا وفات، يعناي ساواًء كملات فاي حجاة ثانياة أو لام تكمال هاي 
 عليها مع ذلك الهدي.

 بن هللا عبد قول مثل يقوالن كانا الرحمن عبد بن سلمة وأبا المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
 .عمر
" يعناااي وجاااع فاااي خاصااارة فأصاااابتني مشاااي علاااي كاااان: "قاااال أناااه ساااعيد بااان يحياااى عااان مالاااك عااان وحااادثنيقاااال: 

 علياك :فقاالوا وغياره ربااف أباي بن عطاء فسألت ،مكة أتيت حتى فركبت" الخاصرة ال يستطيع معه متابعة المشي
 ".فمشيت عجمت حيث من أخرى  مرة أمشي أن فأمروني ،علماءها سألت المدينة قدمت فلما ،هدي

 المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشيًا في سفرة أو في سفرتين أو في ثالثة.
وعجمت، ثم ركبات  لاى ظلام ماثاًل، ثام بعاد ذلاك مشات  لاى مكاة، افترض أنها مشت في األولى  لى القويعية مثاًل 

 نقول: ما ركبته يلممها مشيه.
 طالب: هل كان للحج أو لغير ؟

 ا في ذكر  لى بيت هللا وخالص.معلى كالمهم 



 فسألت ،مكة أتيت حتى فركبت" " يعني وجع في الخاصرة ال يستطيع معه متابعة المشيخاصرة فأصابتنييقول: 
 أخارى  مارة أمشاي أن فاأمروني ،علماءهاا ساألت المديناة قادمت فلما ،هدي عليك :فقالوا وغيره رباف أبي بن عطاء
 ".فمشيت عجمت حيث من

ذا كان عليه  هدي فال يلممه مشي آخر. وا 
 طالب:...... 

 كيفك
 طالب:......

 هدي باعتبار أن كفارة اليمين فيها  ما  طعام.
 طالب:......

هذا كالمهم، هذا اجتهادهم، هم ربطوها بالحج، وجعلوا الخلل في الوسيلة خلال فاي الغاياة، نعام، خلال فاي الغاياة، 
ن الحااج ال يااتم  ال بااه فهااو واجااب، فماان هااذه الحيثيااة أمروهااا فجعلااوه كأنااه لااو تاارك واجبااًا ماان واجبااات الحااجك أل

 بالهدي.
 طالب:......

 كفته، نعم، وسيأتي في األحاديث المرفوعة ما يدل على شيء من ذلك.لو عجم عن المشي، لو كفر كفارة يمين 
 فمشاى عااد ثام ركاب، عجام  ذا أناه هللا بيات  لاى مشاي علاي يقاول فايمن عنادناقال: وسمعت مالكًا يقول: فااألمر 

 ،ليركاب ثام ،علياه قادر ماا فلايمش المشي يستطيع ال كان فإن يعني على فتوى ابن عمر وغيره، ،عجم حيث من
 .هي  ال يجد لم  ن شاة أو بقرة أو بدنة هدي وعليه

التي ال يمكن أن يتوصل  ليه  ال  كأنهم جعلوا هذا المشي من متطلبات الحج، من متطلبات الحج، ومن واجباته،
 ا، وما ال يتم الحج الواجب  ال به فهو واجب.به

يعني مان دون تأكياد،  ،هللا بيت  لى أحملك أنا ،هللا بيت  لى أحملك أنا :للرجل يقول الرجل عن مالك وسئلقال: 
 فلايال ،نفساه وتعاب المشاقة باذلك يرياد رقبتاه على يحمله أن نوى   ن :مالك فقال هذا مجرد خبر، هذا مجرد وعد،

ن ،وليهد ،رجليه على يمشول ،عليه ذلك يمشاي  ،معاه الرجل بذلك وليحجج ،وليركب فليحجج شيئاً  نوى  يكن لم وا 
}وال علااى الااذين  ذا مااا أتااوك الرجاال ويمشااي معااه الااذي يركااب معااه الرجاال الااذي وعااده بااأن يحملااه  لااى بياات هللا، 

ال على كتفكك على الدواب، فالحمل  نما تحملهم على  يشك على لتحملهم{  يكون على الدواب. رقبتك وا 
أباى  ،شايء علياه فلايال معاه يحج أن أبى فإن ،هللا بيت  لى أحملك أنا :قال أنه وذلكوليحجج بذلك الرجل معه، 

 فاإن أن يحج، قال: أنا أحملك  لى بيت هللا، ثم قال: هذه الدابة اركب، قال: وهللا ما أنا بحاي، ماا يلمماه بشايء، 
 .عليه ما قضى وقد ،شيء عليه فليال معه يحج أن أبى
، يعناي ماع ناذره المشاي أخااه يكلام ال أن هللا بيات  لى مشياً  مسماة بنذور يحلف الرجل عن مالك سئل :يحيى قال

 يقااوى  ال لشاايء نااذراً  وكااذا بكااذا أباااه أو ، يعنااي نااذر أكثاار ماان نااذر، أال يكلاام أخاااهوكااذا بكااذا أباااه أو أال يكلاام أخاااه
 ذلاك مان يجميه هل :له فقيل ،ذلك من نفسه على جعل ما عمره يبلغ ال أنه لعر  عام كل ذلك تكلف ولو ،عليه
يعناي المشاي لاه كفاارة وتكلايم األب لاه كفاارة، وتكلايم  كمساماة ناذور أو ك يعناي هال تتاداخل هاذه الناذوركواحد نذر



لااك ماان ذ قاادر مااا فلاايمش ،نفسااه علااى جعاال بمااا الوفاااء  ال ذلااك ماان يجمئااه أعلمااه مااا :مالااك فقااال األخ لااه كفااارةك
 بمااا تعااالى هللا  لااى وليتقاارب لكاان ماااذا عاان مااا لااو نااذر أال يكلاام أخاااهك يكلمااه، هااذا نااذر معصااية، يكلمااه، ،الممااان
 .الخير من استطاف

يعني ناذر أن يحاج مائاة حجاة وعماره يجامم أناه ال يبلاغ هاذه المادة، أو يتصاد  بملياون رياال وهاو فقيار، لكناه ماع 
 قة ولو لم يبلغ ما نذر به "ليتقرب  لى هللا بما استطاف من الخير".ذلك يكثر، يكثر من الحج، ويكثر من الصد

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 باب العمل في المشي إلى الكعبة:
 الميرأ  أو ،هللا بيي  إليى بالمشيي يحليف الرجيل في العلم أهل من سمع  ما أحسن أن :مالك عن يحيى حدثني
 سيعى فيإذا ،والميرو  الصفا بين يسعى حتى يمشي إنهف عمر  في منهما الحالف مشى إن أنه تحنث أو فيحنث

 ميين يفيير  حتييى يمشيي ثييم مكيية ييفتي حتييى يمشييي فإنيه ،الحييج فييي مشييا   نفسييه علييى جعيل إن وأنييه ،فيير  فقيد
 .يفيض حتى ماشيا   يزال وال ،كلها المناسك

 .عمر  أو حج في إال مشي يكون  وال :مالك قالقال يحيى: 
 ل في المشي  لى الكعبة:باب العميقول رحمه هللا تعالى: 

من أجل الحج أو العمرة، يقول:  ن نذر أن يمشي  لى عمرة ينتهي نذره بفراغه من السعي، وأما  ذا ناذر أن يحاج 
 فال ينتهي  ال باإلفاضة.

 الماارأة أو ،هللا بياات  لااى بالمشااي يحلااف الرجاال فااي العلاام أهاال ماان ساامعت مااا أحساان أن :مالااك عاان يحيااى حاادثني
 الصافا باين يساعى حتاى يمشاي فإنه عمرة في منهما الحالف مشى  ن أنهالمرأة،  تحنث أورجل، ال فيحنثتحلف، 
يعنااي مااا بقااي عليااه  ال الحلااق والتقصااير، وهااذا ال يلاامم فيااه مشاايك ألنااه يصاا  أن يحلااق علااى المااروة،  ،والمااروة

 مكاة ياأتي حتاى يمشاي ناهفإ ،الحج في مشياً  نفسه على جعل  ن وأنه ،فرغ فقد سعى فإذا فينتهي المشي بالسعي،
ك ألنها كلها تتطلاب مشاي، بينماا العمارة  ذا انتهاى مان الساعي كلها المناسك من يفرغ حتىبين المناسك  يمشي ثم

 .يفيض حتى ماشياً  يمال والانتهى المشي، 
تاى يفيض يعني يطو  طوا  اإلفاضة، مع أنه بقي عليه أشياء، أو أنا لماراد باه طاوا  الاوداف، يعناي  ذا قلناا ح

ال  يفاايض يعنااي طااوا  اإلفاضااة بقااي عليااه ماان أعمااال الحااج مااا يتطلااب مشاايًا، ماان رمااي ومبياات وطااوا  وداف، وا 
ذا قلنااا أنااه حتااى يفاايض يعنااي يصاادر ماان مكااة بطااوا  الااوداف فإنااه ال ياامال ماشااياً حتااى  هااذه تحتاااي  لااى مشااي، وا 

 ينتهي من جميع أعمال الحج.
 .ةعمر  أو حج في  ال مشي يكون  وال :مالك قال

ال يكااون مشااي  ال فااي حااج أوعماارة، يعنااي لااو نااذر أن يمشااي  لااى بياات المقاادال، أو نااذر أن يمشااي  لااى المسااجد 
ن نذر  لى المسجد النبوي يمشاي  النبوي، ال يلممه  ن نذر  لى بيت المقدال يمشي  لى المسجد النبوي ال بأال، وا 

  لى البيت الحرام ال عكال، ولكن ال عكال، ال عكال، نعم.
 إليك. أحسن هللا



 :هللا معصية في النذور من يجوز ال ما باب
 علييه هللا صيلى هللا رسيول عين أخبيرا  أنهميا اليديلي زييد بين وثيور قيس بن حميد عن مالك عن يحيى حدثني
 فييي قائمييا رجييا رأى وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييول أن -صيياحبه علييى الحييديث فييي يزيييد وأحييدهما- وسييلم

 فقيال ،ويصيوم يجليس وال ،الشيمس مين يسيتلل وال ،ييتكلم ال أن نيذر :فقيالوا( ؟(هيذا بيال ميا)) :فقيال الشيمس
 (.(صيامه وليتم وليجلس وليستلل فليتكلم مرو )) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا صيلى هللا رسيول أمير  وقيد ،بكفيار  أمير  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسمع ولمرحمه هللا:  مالك قال

 .معصية هلل كان ما ويترك ،طاعة هلل كان ما يتم نأ وسلم عليه
 بين هللا عبيد إليى اميرأ  أتي  :يقيول سيمعه أنيه محميد بين القاسيم عين سيعيد بين يحييى عين ماليك عن وحدثني
 عنيد شيي  فقيال ،يمينيك عين وكفيري  ،ابنيك تنحري  ال :عباس ابن فقال ابني أنحر أن نذر  إني :فقال  عباس

 منكم يلاهرون  والذين}: قال تعالى هللا إن :عباس ابن فقال ؟كفار  هذا في يكون  وكيف :عباس ابن
 .رأي  قد ما الكفار  من فيه جعل ثم {نسائهم من

رضيي هللا  عائشية عين الصيديق ابين محميد بين القاسيم عن األيلي الملك عبد بن طلحة عن مالك عن وحدثني
 فيا هللا يعصيي أن نيذر ومين ،فليطعيه هللا يطييع أن نيذر مين)) :قيال وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسول أنعنها 
 (.(يعصه
 فييا هللا يعصيي أن نيذر ميين)) :وسيلم علييه هللا صييلى هللا رسيول قيول معنييى :يقيولمالكيا   وسييمع  :يحييى قيال

 هلل ليييس ممييا ذلييك أشييبه مييا أو الربييذ  إلييى أو ،مصيير إلييى أو ،الشييام إلييى يمشييي أن الرجييل ينييذر أن ((يعصييه
 حليف بميا حنيث أو كلميه هيو إن شييء ذليك مين شييء فيي علييه فليس ذلك أشبه ما وأ فانا   كلم إن ،بطاعة
نما ،طاعة األشياء هذ  في هلل ليس ألنه ؛عليه  .طاعة فيه له بما هلل يوفى وا 
  يه.

 طالب: فتوى ابن عباس.
  يه، ولذلك تعقبه سمعت مالكًا يقول: "ال يمشي أحد على أحد" كيف تعقبهك

 نه ما قال له، ألن كام السلف.طالب: تعقبه بالنيابة ع
هااو عبااادة ألن مااا ال يااتم الشاايء  ال بااه فهااو عبااادة، يعنااي العبااادة تتطلااب وسااائل، المشااي  لااى المسااجد عبااادة، 

عبااادة، والسااعي  لااى الجمعااة عبااادةك ألن العبااادة تتطلبهااا، لكاان هاال هااي عبااادة لااذاتها أو تبااع المشااي  لااى المسااجد 
 لعبادةك هي تابع.

 طالب:......
))ماان تطهاار فااي بيتااه ثاام خااري  لااى الصااالة ال ( أو ))ماان بكاار وابتكاار(انن حينمااا يااأتي الاانص فااي الجمعااة مااثاًل 

يختلاف، المشاي مالحا  هناا،  ( ورتب عليها أجور، هل يختلف هذا عان الركاوب أو ال يختلافكينهمه  ال الصالة(
مااا لاام ياارد فيااه نااص وهااو مجاارد تعااذيب وأن الركااوب ال يكفااي عنااه، ال يكفااي عنااه، لكاان  ذا كااان المقصااود منااه في

، أنت رايا  تطلاب العلام فاي الجامعاة، تقاول: وهللا ماا أناا براكاب، أروف أمشاي، تطلاب العلام للنفال ولو كان لعبادة
الشاارعي، تقااول مااا أنااا راياا  الجامعااة علااى الساايارة بااأروف أمشااي، نااذرت أن تمشااي هااذا الفصاال الدراسااي كلااه  لااى 



ركباتك  ذًا يختلاف المشاي الاذي رتاب علياه أجار هاذا شايء، والاذي لام يرتاب علياه الجامعة، هال يلمماك شايء  ذا 
 أجر هذا تعذيب للنفال.

 طالب:......
 .}رجال وعلى كل ضامر{

 طالب:......
عادهااا مسااألة خالفيااة بااين أهاال العلاام هاال األفضاال أن يحااج ماشاايًا أو راكبااًا، فانيااة قاادمت الرجااال علااى الركبااان، 

 لسالم حج راكبًا، فلكل دليله.والنبي عليه الصالة وا
ن كااان لهااا ومن، لكاان مااع ذلاااك  علااى كاال حااال العباارة بمااا يلااي ماان نصااوص مرفوعاااة، أمااا اجتهااادات العلماااء وا 

 خالفهم ظاهر فيها والعبرة فيما يضا   ليه عليه الصالة والسالم.
 في معصية هللا:باب ما ال يجوم من النذور 

 شوية بال.
 علياه هللا صالى هللا رساول عان أخباراه أنهماا الاديلي مياد بن وثور قيال بن حميد عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
، حميااد باان قاايال وثااور باان ميااد يميااد أحاادهما فااي الحااديث علااى -صاااحبه علااى الحااديث فااي يميااد وأحاادهما- وساالم

ال ياؤثر فاي صاحبه، ولم تتميم هذه الميادة هل هي لفالن أو لفالن منهما، فاإذا افترضانا أن كااًل منهماا ثقاة فهاذا 
ذا كان أحدهما ثقة وانخر ضعيف، فال شك أن هذا مؤثر، بل ال بد من البياان، وعلاى كال حاال الخبار  الخبر، وا 

 في البخاري ما ألحد كالم.
هااذا الرجااال يكناااى أباااا  (ك(هاااذا باااال ماااا)) :فقااال الشااامال فاااي قائمااااً  رجااالً  رأى وسااالم علياااه هللا صااالى هللا رسااول أن

ال يااتكلم هااذه  ،ويصااوم يجلااال وال ،الشاامال ماان يسااتظل وال ،يااتكلم ال أن نااذر :فقااالوا ())مااا بااال هااذاك( ساارائيل، 
ال الك ال، ال يستظل من الشمال هل يتعبد بهذاك وال يجلال، يظل قائمًا، كل هذه ليست عبادات، ويصوم  عبادة وا 

 (.(صيامه وليتم وليجلال وليستظل فليتكلم مروه)) :وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول فقال هذه عبادة،
الصيام عبادة يتم، يلممه اإلتمام، لكن هل يلممه كفارة عن مخالفة الناذر فاي الكاالم واالساتظالل ولايجلالك ال، لام 

 يذكر في الحديث كفارة.
 أن وسالم علياه هللا صالى هللا لرساو  أماره وقد ،بكفارة أمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أسمع ولم: مالك قال
 .معصية هلل كان ما ويترك ،طاعة هلل كان ما يتم

 سمعه أنه محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
لو كان تركا لكالم من أجل ضبل النفال عن الغيبة ماثاًل، يعناي فاي عشاية عرفاة حلاف أال يكلام أحادًا، خشاية أن 

ال الك نعم طاعاة، لكان  ن كاان كالماه يسترسل في الكالم فيجر  ه المباف  لى المحظور، نقول هذا مقصد شرعي وا 
 مع أحد في حدود المباف فال شيء عليه، و  ن جره ذلك  لى المعصية لممه الكفارة.

 باان هللا عباد  لاى امارأة أتاات :يقاولسامعه  أناه محمااد بان القاسام عان سااعيد بان يحياى عان مالااك عان وحادثني قاال:
 يعناي كفاارة يماين، ،يميناك عان وكفاري  ،ابناك تنحري  ال :عباال ابن فقال ابني أنحر أن نذرت  ني :تفقال عباال



 يظااهرون  والاذين}: قاال تعاالى هللا  ن :عبااال ابان فقاال ككفاارة هاذا فاي يكاون  وكياف :عبااال ابان عناد شيخ فقال
 .رأيت قد ما الكفارة من فيه جعل ثم {نسائهم من منكم

نهاام ليقولااون ن تااذب  ابنهااا، هااذا نااذر معصااية، ال يجااوم الوفاااء بااه، وكااذلك الظهااار هااذا نااذر معصااية، نااذرت أ }وا 
ومع ذلك لممت فيه الكفارةك ألن المستدرك شيخ عند ابن عباال يقول: مادام ناذر معصاية  منكرًا من القول ومورًا{

وفيه كفارة، فال يلامم  ليش تلمم بكفارة وهو نذر معصيةك قال ابن عباال: الظهار معصية، منكر من القول ومور،
من كون الشيء معصية أال يكفر، لكن نأتي  لى المسألة نفسها،  ني نذرت أن أنحر ابني، لما أمار  باراهيم علياه 

مان أهال العلام وهاذا قاول راجا  قاال باه جماع السالم بذب  ابنه فدي بكبش، فمان ناذر أن ينحار ابناه يفدياه بكابش، 
 .فداء  سماعيل بالكبشأخذًا من الفداء 

ومانهم مان يقااول: يفدياه بديتااه، يفدياه بديتااه بمائاة ماان اإلبال كمااا فعال عبااد المطلاب، كمااا فعال عبااد المطلاب حااين 
 فدى عبد هللا، وعلى كل حال لو فداه بكبش كفى.

 طالب:......
 في  يشك

 طالب:......
 والذي فداهك

 طالب:......
 عن يمينها، هذا نذر معصية.والذي فداه هللا جل وعال، لكن في مقابل قول ابن عباال تكفر 

 طالب:......
 وهللا المفسرون جروا هذا، المفسرون جروا هذا، وقالوا: من أراد أن يذب  ابنه يفديه بكبش كما فدي  سماعيل.

 طالب:......
 رساول أن عائشة عن الصديق ابن محمد بن القاسم عن األيلي الملك عبد بن طلحة عن مالك عن وحدثنيقال: 
 (.(يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن ،فليطعه هللا يطيع أن نذر من)) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا

يعني ال يجوم له الوفااء بالناذر ماع أن الكفاارة مساكوت عنهاا، ماا فيهاا أناه يكفار أو ال يكفار، مساكوت عنهاا، أماا 
ر عان هاذا الناذرك هاذا محال المعصية، نذر أن يذب  ابنه ال يجاوم بحاال أن ياذب  ابناه، لكان هال يكفار أو ال يكفا

 الخال .
 فاااال هللا يعصاااي أن ناااذر مااان)) :وسااالم علياااه هللا صااالى هللا رساااول قاااول معناااى :يقاااولمالكاااًا  وسااامعت :يحياااى قاااال

ال نااذر مبااافك الربااذة  لااى أو ،مصاار  لااى أو ،الشااام  لااى يمشااي أن الرجاال ينااذر أن ((يعصااه ، هااذا نااذر معصااية وا 
ذه بلدان فيها شيء من المنكرات، وفيها كذا، نعم، ال، نذر أن يمشي على يعني ال نستصحب الواقع اليوم، وأن ه

 ذلااك أشاابه مااا أو فالناااً  كلاام  ن ،بطاعااة هلل لاايال ممااا ذلااك أشاابه مااا أو الشااام، أو  لااى الربااذة أو  لااى أي بلااد كااان،
 ،طاعاة ءاألشايا هاذه فاي هلل لايال ألناه كعليه حلف بما حنث أو كلمه هو  ن شيء ذلك من شيء في عليه فليال

نماا يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة، وليست بطاعة، وقد تشتمل على معصية في عدم الكاالم وشابهه،  ياوفى وا 
 .((يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن ،فليطعه هللا يطيع أن نذر من))، طاعة فيه له بما هلل



ن حمال علااى  يعناي كوناه معصااية  ن قيال  ناه بساابب تعاذيب الاانفال بماا ال طائال تحتااه فهاذا لااه وجاه، لاه وجااه، وا 
 قولهم: كلم فالنًا ممن كالمه صلة، فهذا أيضًا هجره معصية، فال يعصيه، يكلمه وال شيء عليه، نعم.

 طالب:......
 ن هللا جل وعال كما قال النبي عليه الصالة والسالم عن تعاذيب هاذا نفساه لغناي، مروهاا فلتركاب، يركاب ماا فاي 

في األصل طاعة، نذر أن يمشي  لى الجمعة، نذر أن اء هللا، اللهم  ال فيما  ذا كان  شكال، وال عليه شيء  ن ش
 يمشي  لى المسجد هذا طاعة، يلممه الوفاء به بيجي  ن شاء هللا الحين، سم.

 أحسن هللا إليك.
 :اليمين في اللغو باب

 كانيي  أنهييا عنهيا رضييي هللا المييؤمنين أم عائشية عيين أبيييه عين عييرو  بيين هشيام عيين مالييك عين يحيييى حيدثني
 ".وهللاوبلى  وهللا ال :اإلنسان قول اليمين لغو: "تقول
 يوجيد ثيم كذلك أنه يستيقن الشيء على اإلنسان حلف اللغو أن هذا في سمع  ما أحسن رحمه هللا: مالك قال
 .اللغو فهو ذلك غير على
 يحليف أو ،بيذلك يبيعيه ثيم ،دنيانير بعشير  ثوبيه يبييع ال أن الرجيل يحليف أن اليمين وعقدرحمه هللا:  مالك قال

 .كفار  اللغو في وليس ،يمينه عن صاحبه يكفر الذي فهذا هذا ونحو ،يضربه ال ثم غامه ليضربن
 به ليرضي يعلم وهو الكذب على ويحلف ،آثم أنه يعلم وهو الشيء على يحلف الذي ففمارحمه هللا:  مالك قال
 ،إليه معتذر إلى به ليعتذر أو أحدا  
 معَتذر

 أحسن هللا إليك.
 .كفار  فيه تكون  أن من أعلم فهذا ماال به ليقطع أو، إليه معتذر إلى به ليعتذر أو 

 :اليمين في اللغو بابيقول رحمه هللا تعالى: 
، يعني ماا ال كفاارة فياه ويجاري علاى اللساان بغيار قصاد، كقاول اإلنساان كثيارًا: ال وهللا وباال اليمين في اللغو باب

ن كااان ال كفااارة  ن بهااذا ماان أول األماار صااار تجااري لناااال اسااتهاوهللا، وبعضااا  األيمااان بكثاارة علااى لسااانه هااذا وا 
 فعلى اإلنسان أن يحف  يمينه.عليه،  ال أنه جعل هللا عرضة ليميه، واستهان بما عظمه الشرف، 

 اليماين لغاو": تقاول كانات أنهاا المؤمنين أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".وهللا الوب وهللا ال :اإلنسان قول

وهللا  ن تاادخل، وهللا أن تخااري، وهللا أن تأخاااذ، وهللا أن تعطااي، بعاااض الناااال ال يساالم مااان يمااين فاااي كاال جملاااة 
 ينطق بها.

 غيار علاى يوجاد ثام كاذلك أناه يساتيقن الشايء علاى اإلنساان حلاف اللغاو أن هاذا فاي سمعت ما أحسن :مالك قال
 .للغوا فهو ذلك

 اللغااو أن هااذا فااي ساامعت مااا أحساانهااذا اللغااو عنااد مالااك ال قااول عائشااة، ال وهللا وبااال وهللاك ألنااه حصااره، قااال: 
، يحلف أن هذا ميد، بناء على ما قاام فاي نفساه مان خبار صااد  أو كذلك أنه يستيقن الشيء على اإلنسان حلف



الظان عناد أهال العلام جاائمة، علاى غلباة الظان، ال  قرائن أو ما أشبه ذلك، ثم يتباين أناه غياره، والحلاف علاى غلباة
يلمم أن يكون مستيقنًا مقطوعًا به، ولذلك قاالوا الاذي قاال وهللا ماا باين البيتهاا وهللا ماا باين البيتهاا أهال بيات أفقار 
ال منا، أهل العلم يقولون:  نه ما يدري، تتبع جميع بيوت المدينة فلم يجد أفقر منهك ال، لكن غلب علاى ظناه أناه 

 يوجد، ولذلك ما أنكر عليه وال ألمم بكفارة.
ياذهب بالسايارة  لاى محال  ،باذلك يبيعه ثم ،دنانير بعشرة ثوبه يبيع ال أن الرجل يحلف أن اليمين وعقد: مالك قال

الساايارات، ثاام تسااام ساايارته أربعااين ألااف، يقااول: وهللا ال أبيعهااا بأقاال ماان خمسااين، ثاام يتفاار  المبااائن وتقااف علااى 
 بعين ثم يبيعها هذا يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير بالنسبة له، هذا خير له من أن يردها.خمسة وأر 

يعني رأى من المصلحة أال يضارب الغاالم، فحينئاذ ياأتي الاذي هاو خيار  ،يضربه ال ثم غالمه ليضربن يحلف أو
 ويكفر عن يمينه.

 .رةكفا اللغو في وليال ،يمينه عن صاحبه يكفر الذي فهذا هذا ونحو
 اللغو الذي سبق ذكره، وهو أن يحلف على شيء جامم به، أو على غلبة ظنه ثم يتبين غيرهك

كاذاب يحلاف أن هاذا مياد وهاو يعار  أناه لايال بمياد،  ،آثام أناه يعلام وهو الشيء على يحلف الذي فأما: مالك قال
 معتااذر  لااى بااه يعتااذرليحلااف أن هااذا المااال لميااد ولاايال لااه، ويحلااف علااى الكااذب وهااو يعلاام ليرضااي بااه أحااد، أو 

 .كفارة فيه تكون  أن من أعظم فهذا ال يستحقه، ماالً  به ليقطع أو، ليه
فاااألخير يساامى الغمااوال، والغمااوال ال يكفاارك ألنااه أعظاام ماان أن يكفاار يعنااي كمااا قااالوا فااي قتاال العمااد لاايال فيااه 

 كفارةك ألنه أعظم من أن يكفر بخال  الخطأ وشبه العمد، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :اليمين من الكفار  فيه تجب ال ما ببا
 قيال ثيم وهللا قيال مين: "يقيول كان أنهرضي هللا عنهما  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني

 ".يحنث لم عليه حلف الذي يفعل لم ثم ،هللا شاء إن
 يتبيع نسقا   ذلك من كان وما ،كامه يقطع لم ما لصاحبها أنها الثنيا في سمع  ما أحسنرحمه هللا:  مالك قال

 .له ثنيا فا كامه وقطع سك  فإذا ،يسك  أن قبل بعضا   بعضه
 وال بكيافر ولييس كفار  عليه ليس إنه :يحنث ثم باهلل أشرك أو باهلل كفر يقول الرجل في مالك وقال :يحيى قال

 .صنع ما وبئس ذلك نم شيء إلى يعد وال هللا وليستغفر والكفر الشرك على مضمرا   قلبه يكون  حتى ،مشرك
 :اليمين من الكفارة فيه تجب ال ما بابقال رحمه هللا: 

 ثام وهللا قاال مان: "يقاول كاان أناهرضاي هللا عنهماا  عمار بان هللا عباد عان ناافع عان مالك عن يحيى حدثنيقال: 
 ".يحنث لم عليه حلف الذي يفعل لم ثم هذه هي الثنيا، استثناء،  ن شاء هللا، ،هللا شاء  ن قال

 علق عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل، وحينئذ لم يحنثك ألنه استثنى.لماذاك ألن المشيئة التي 
، وهللا ماا شااء هللا، مباشارة بادون فاصال، لكان كالماه يقطاع لام ماا لصاحبها أنها الثنيا في سمعت ما أحسنفقال: 

، أو ذهب  لى بيته فأخبر موجتاه فقالات: اساتثن، لو قال: وهللا ألفعلن كذا، ثم قيل له: استثني، فقال:  ن شاء هللا



فاساتثنى، أو مكاث يااوم أو ياومين فاساتثنى هااذا ال ينفعاه عناد مالااك، ماا لام يكاان متصااًل بكالماه، ويااذكر عان اباان 
 عباال أن الثنيا تنفع ولو بعد حين، ولو بعد شهر، ولو بعد سنة، نعم.

 طالب:......
علااى قااول اباان عباااال ال يمكاان أن يحنااث أحااد،  ذا تبااين لااه شاايء  يااه لكاان مثاال هااذا ال يمكاان أن يحنااث أحااد، 

 استثنى، نعم.
 طالب:......

فاصل قريب، يعني مثل قصة سليمان لما حلف أن يطو  على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارال يقاتل 
)) ال الة والساااالم: فاااي سااابيل هللا، قاااال لاااه الملاااك: قااال  ن شااااء هللا، يعناااي مباشااارة، كماااا اساااتثنى النباااي علياااه الصااا

 ( هذا سهل لكن مع الفاصل الطويل هذا ال ينفع.اإلذخر(
 ، يعناي متتابعاًا،نساقاً  ذلاك مان كاان وماا ،كالماه يقطاع لام ما لصاحبها أنها الثنيا في سمعت ما أحسن: مالك قال
 .له ثنيا فال كالمه وقطع سكت فإذاحقيقة أو حكمًا،  يسكت أن قبل ،يسكت أن قبل بعضاً  بعضه يتبع

لكن لو حلف على شيء ثم سعل، أخذته سعل ك  ك  ك ، ثام لماا انتهاى مان الساعال قاال:  ن شااء هللا، هاذا ماا 
 يضره، هذا ما يضره.

بااهلل يعناي  ن  أشارك أو ، يعني  ن لم يفعل كذا، أو  ن فعل كاذا،باهلل كفر يقول الرجل في مالك وقال :يحيى قال
ال يشركك قال لم يفعل كذا أو فعل كذا، ثم يحنث ما  ،مشارك وال بكاافر ولايال كفاارة علياه لايال  ناه :فعل، يكفر وا 

، حتااى يعتقااد، وليسااتغفر هللاك ألنااه عصااى حينمااا نسااب هااذا األماار والكفاار الشاارك علااى مضاامراً  قلبااه يكااون  حتااى
 .صنع ما وبئال ذلك من شيء  لى يعد وال العظيم  لى نفسه عصى، فعليه االستغفار،

 غير اإلسالم عليه أن يقول: ال  له  ال هللا. وسيأتي أن من حلف بملة
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :األيمان من الكفار  فيه تجب ما باب

 صيلى هللا رسيول أنرضيي هللا عنيه  هريير  أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(خير هو الذي وليفعل يمينه عن فليكفر منها خيرا   غيرها فرأى بيمين حلف من)) :قال وسلم عليه هللا
 .يمين كفار  عليه إن شيئا يسم ولم نذر علي قال من :يقولمالكا   وسمع  :يحيى قال
 ،يمين بعد يمينا   األيمان فيه يردد ،مرارا   الواحد الشيء في اإلنسان حلف فهو التوكيد ففمارحمه هللا:  مالك قال

 مثل واحد  كفار  ذلك فكفار  :قال، ذلك من أكثر أو ثاثا   مرارا   كبذل يحلف ،وكذا كذا من أنقصه ال وهللا :كقوله
 .اليمين كفار 

 هيذا أدخيل وال ،الثيوب هيذا أليبس وال ،الطعيام هيذا آكيل ال وهللا :فقيال ميثا   رجل حلف فإنقال مالك رحمه هللا: 
نمييا ،واحييد  كفييار  عليييه فإنمييا واحييد  يمييين فييي هييذا فكييان البييي   إن الطييا  أنيي  :مرأتييهال الرجييل كقييول ذلييك وا 
 فيي حنيث فيإن ،واحيد كيام فيي متتابعيا   نسيقا   ذليك يكون  ،المسجد إلىفي المشي  لك وأذن  الثوب هذا كسوتك



 حنيث ذليك فيي الحنيث إنميا ،حنيث ذليك بعيد فعيل فيميا عليه وليس الطا  عليه وجب فقد ذلك من واحد شيء
 .واحد

 كيان إذا ويثبي  ،ذليك عليهيا يجب ،زوجها إذن بغير جائز إنه  المرأ نذر في عندنا األمر :مالك قالقال يحيى: 
ن ،بزوجهيا يضير ال ذليك وكان ،جسدها في ذلك  عليهيا ذليك وكيان ،منيه منعهيا فليه بزوجهيا يضير ذليك كيان وا 
 .تقضيه حتى

 :األيمان من الكفارة فيه تجب ما بابيقول رحمه هللا تعالى: 
 عليااه هللا صاالى هللا رسااول أن هرياارة أبااي عاان أبيااه عاان ل صااا أبااي باان سااهيل عاان مالااك عاان يحيااى حاادثنيقااال: 
 (.(خير هو الذي وليفعل يمينه عن فليكفر منها خيراً  غيرها فرأى بيمين حلف من)) :قال وسلم

( وهااذا ياادل علااى جااوام تقااديم الكفااارة ))فليفعاال، وليااأت الااذي هااو خياار ثاام ليكفاار عاان يمينااه(فااي بعااض الروايااات: 
، والقاعدة التاي رددناهاا مارارًا أن العباادة  ذا كاان لهاا سابب وجاوب، ووقات وجاوب جاام وتأخير الكفارة عن الحنث

تقاااديمها علاااى الوقااات وجاااام تأخيرهاااا عناااه، فاااال يجاااوم تقاااديمها علاااى السااابب اتفاقاااًا، ويجاااوم تأخيرهاااا عااان الوقااات 
أن يحناث، ولاه  باالتفا ، يعني  ذا حلاف السابب الحلاف، والوقات الحناث، يجاوم تقاديمها علاى الوقات، فيكفار قبال

 أن يفعل الذي هو خير، ثم يكفر، وجاءت رواية بهذا وهذا.
 .يمين كفارة عليه  ن شيئا يسم ولم نذر علي قال من :يقولمالكًا  وسمعت :يحيى قال

 يكفر كفارة يمينك ألنه لم يسم شيئًا يلتمم بوفائه.
وهللا ال يكلام  ،يمين بعد يميناً  األيمان فيه يردد ،مراراً  الواحد الشيء في اإلنسان حلف فهو التوكيد فأما: مالك قال

فالناًا، وهللا ال يكلاام فالناًا، وهللا، يكررهااا مارارًا، يكفاار كفااارة واحادة أو كفاااراتك نعام األيمااان  ذا كاان الباعااث عليهااا 
 واحد تتداخل،  ذا كانت البواعث متعددة تتعدد بعدد هذه البواعث.

 أنقصاه ال وهللا :كقولاه ،يماين بعاد يمينااً  األيماان فيه يردد ،مراراً  الواحد شيءال في اإلنسان حلف فهو التوكيد فأما
، كل من سام السايارة بخمساة وأربعاين، قاال: وهللا ماا أبيعهاا بأقال مان خمساين ثام مراراً  بذلك يحلف ،وكذا كذا من

أقاال ماان خمسااين، أيمااان قااال: سااتة وأربعااين، وهللا مااا أبيعهااا بأقاال ماان خمسااين، ساابع وأربعااين، وهللا ال يبيعهااا ب
متعددة، ومردها  لى شيء واحد وهو أال تنمل عن خمسين، ثم باعها بثمان وأربعين، نقاول: علياك خماال كفاارات 

 بعدد األيمانك أو كفارة واحدةك كفارة واحدة.
 .اليمين كفارة مثل واحدة كفارة ذلك فكفارة :قال، ذلك من أكثر أو ثالثاً  يحلف بذلك مراراً 

، يمين واحدة، وهللا البيت هذا أدخل وال ،الثوب هذا ألبال وال ،الطعام هذا آكل ال وهللا :فقال مثالً  لرج حلف فإن
ال افعل كذا وكذا وكذا، يمين واحدة، لكن لو قال: وهللا ال آكل هذا الطعام، ثم قال: وهللا ال البال هذا الثاوب، ثام 

 قال: وهللا ال أدخل هذا البيت فهي أيمان ثالثة.
 هاذا فكاان ،البيات هاذا أدخال وال ،الثاوب هاذا ألابال وال ،الطعاام هاذا آكال ال وهللا :فقاال ماثالً  رجل حلف فإنقال: 
نمااا ،واحاادة كفااارة عليااه فإنمااا واحاادة يمااين فااي ، يعنااي ماارة واحاادة أناات الطااال  أناات :المرأتااه الرجاال كقااول ذلااك وا 

وكاذا وكاذا، عشار خصاال رتبهاا علاى هاذا  ،المساجد  لاى لاك وأذنت الثوب هذا كسوتك  ن الطال ، أو أنت طالق
الطال  الواحاد طلقاة واحادة، لكان  ن كاررن أنات الطاال   ن كساوت هاذا الثاوب، وأنات الطاال   ن أذنات لاك  لاى 



المسااجد، وأنااات الطااال   ن أذنااات لااك  لاااى الااذهاب  لاااى أهلااك أو  لاااى أمااك أو  لاااى أبيااك، بحساااب مااا تكااارر يقاااع 
ن كان بعضهم يرى أن مثل ه  ذا ما لم تتخلله رجعة، أنه طلقة واحدة.الطال ، وا 

 ومنهم من يقول:  ذا كان القصد بذلك الحث والمنع كقول شيخ اإلسالم أنه يكفر كفارة يمين وال يقع طال .
 علياه ولايال الطاال  علياه وجاب فقاد ذلاك مان واحاد شايء فاي حناث فاإن ،واحاد كاالم فاي متتابعااً  نساقاً  ذلك يكون 
 ن كساااها الثااوب طلقاات، فااإن أذن لهااا بالااذهاب  لااى المسااجد تاادخل فااي الطلقااة  يعنااي ،حنااث ذلااك بعااد فعاال فيمااا

 .واحد حنث ذلك في الحنث  نما السابقة، وال يلممه طال  ثاني،
ك ألنهاا حارة تتصار  كامال التصار  فاي نفساها موجهاا  ذن بغيار جاائم  ناه المرأة نذر في عندنا األمر :مالك قال

 دى ذلك  لى موجها، لو تعدى ذلك ضرره  لى موجها، فال، له أن يمنعها.وفي مالها، لكن على شريطة اال يتع
 وكاان ،جسادها فاي ذلاك كاان  ذا ويثبات ،ذلاك عليهاا يجابموجهاا   ذن بغيار جاائم  ناه المرأة نذر في عندنا األمر
ن يعنااي لااو نااذرت أن تصااوم شااهر، وهااذا يضاار بااالموي لااه أن يمنعهااا، ،بموجهااا يضاار ال ذلااك  يضاار ذلااك كااان وا 
 .تقضيه حتى عليها ذلك وكان ،منه منعها فله وجهابم 

 يبقى دين في ذمتها حتى تقضيه بأن يأذن لها موجها أو تتأيم بعده، أو يطلقها ثم تقضيه بعد ذلك، نعم.
 طالب:......

 هو ينسب  ليهم، قال، األحنا  يقولون بقول ابن عباال، أنا ما وقفت عليه من كتبهم.
 طالب:......

ال الك  ن ما استثنى حكم عليه، نعم. ذا حلف ينتظر   يقول: تبي تستثني وا 
 أحسن هللا إليك.

 :اليمين كفار  في العمل باب
 بيميين حليف مين: "يقيول كيان أنيهرضيي هللا عنهميا  عمير بين هللا عبيد عين نيافع عين ماليك عين يحيى حدثني
 إطعيام فعلييه حنيث ثيم كدهايؤ  فلم بيمين حلف ومن ،مساكين عشر  كسو  أو رقبة عتق فعليه حنث ثم فوكدها
 ".أيام ثاثة فصيام يجد لم فمن ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين عشر 

 عشير  بإطعيام يمينيه عين يكفير كيان أنيهرضيي هللا عنهميا  عمير بين هللا عبيد عين نيافع عن مالك عن وحدثني
 .اليمين وكد إذا المرار يعتق وكان ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين
 كفيار  فيي أعطيوا إذا وهيم النياس أدرك : قال أنه يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن كمال عن وحدثني
 .عنهم مجزئا   ذلك ورأوا ،األصغر بالمد حنطة من مدا   أعطوا اليمين

 ،ثوبيا   ثوبا   كساهم الرجال كسا إن أنه بالكسو  يمينه عن يكفر الذي في سمع  ما أحسنرحمه هللا:  مالك قال
ن  .صاته في كا يجزئ  ما أدنى وذلك ،وخمارا   درعا   ،ثوبين ثوبين كساهن ءالنسا كسا وا 

 :اليمين كفارة في العمل بابقال رحمه هللا تعالى: 
" فوكادها فوكادها بيماين حلاف مان: "يقاول كاان أناه عمار بان هللا عباد عان ناافع عان مالاك عان يحياى حدثنيقال: 

ء واحد من باب التأكيد، هذا نصيبه من خصاال الكفاارة يعني حلف مرتين على شيء واحد، حلف ثالثًا على شي
 العتق والكسوة، وال يجميه أن يطعم، أما  ذا لم يؤكد اليمين فإنه يكفيه أن يطعم.



 ثم يؤكدها فلم بيمين حلف ومن ،مساكين عشرة كسوة أو ،رقبة عتق فعليه حنث ثم فوكدها بيمين حلف من"قال: 
 ".أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين عشرة  طعام فعليه حنث

جعلوا المؤكد أغل  من غير المؤكد، وتبعًا لذلك جعلوا لاه مان خصاال الكفاارة ماا هاو أغلا ، وبعاض النااال مجارد 
ما يسامع أن فاالن حلاف وحناث، قاال: صام ثالثاة أياام، الصايام ال يجاوم  ال  ذا لام يجاد  حادى الخصاال الاثالث، 

ث في انياة جااءت باأو باالتخيير، والتفرياق الماذكور عان ابان عمار رضاي هللا عنهماا  نماا هاو مان والخصال الثال
ال فان  ية لم تفر  بين مؤكد وغير مؤكد.باب التشديد على من شدد على نفسه بتأكيد اليمين، وا 

 عشارة إطعاامب يميناه عان يكفار كاان أناهرضاي هللا عنهماا  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثنيقال: 
 .اليمين وكد  ذا المرار يعتق وكان ،حنطة من مد مسكين لكل ،مساكين

يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين تبعًا لكالماه األول، أناه غيار مؤكادة، لكان  ذا وكاد اليماين كفار عان يميناه، 
فنسااه رضااي هللا عنااه  باال أعتااق عاان يمينااه ماارارًا بعاادد توكيااده، وال شااك أن هااذا ماان أخااذه بالعميمااة، والتشااديد علااى

 وأرضاه.
يعناي ومان غيرهاا نصاف صااف، يعناي  ،حنطاة مان ماد مساكين لكل ،مساكين عشرة بإطعام يمينه عن يكفرقال: 

كمااا قااالوا فااي مكاااة الفطاار، فيهااا صاااف، وماان الحنطااة ماان ساامراء الشااام نصااف صاااف كمااا قااال معاويااة رضااي هللا 
ن كان المرج  أن الصاف بالنسبة للجميع، و   هنا نصف الصاف بالنسبة للجميع.عنه، وا 

 وهام ، يعناي الصاحابة،النااال أدركات: قاال أناه يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثنيقال: 
هااذا باعتبااار أن المطلااوب فااي الكفااارة  طعااام،  ،األصااغر بالمااد حنطااة ماان مااداً  أعطااوا اليمااين كفااارة فااي أعطااوا  ذا

، فيكون المد يطعم الشخص يكفاي الشاخص طعاام، ومان قااال قاال:  ن  طعام مسكين من دون حد، من دون حد
))أطعماه المطلوب نصف صاف كما جاء في بعض ما يعني بالنسبة للفر ، الفر  كم فيه من صافك الاذي قاال: 

(ك هو لممه  طعام ستين مسكينًا، فجاءه فر  من طعام فيه نسيت وهللا انن كم فيه، المقصود أن كثير من أهلك(
لعلم يرون أنا إلطعام في كفاارة اليماين نصاف صااف، نصاف صااف فيكاون فياه ثالثاين صااعًا للساتين، وهناا أهل ا

العشرة يطعمون خمسة آصع، نصف صاف ويعادل بالكيلو على ما دري علياه النااال كيلاو ونصاف تقريباًا، فكفاارة 
 اليمين خمسة عشر كمك كياًل، خمسة عشر كيلو، نعم.

 طالب:......
 وال من الرديء.ى شيء وأعال، يعني ليال أغل
 طالب:......

هو  ذا أعطاهم صاعًا من أرم كفى، لقول عامة أهل العلم، لكن  ن أضا   ليه شيء من الميت ومن اللحم ومن 
 كذا فهو أكملك ألنه يمكن أن يؤكل طعام بهذا.

 .عنهم مجمئاً  ذلك ورأوا 
ك ألناه يكفياه ثوبااً  ثوبااً  كسااهم الرجاال كساا  ن أناه بالكساوة يميناه عان يكفار الاذي في سمعت ما أحسن: مالك قال

ن سترة لصالته،  ك ألن هذا هو المجمئ في الصالة.وخماراً  درعاً  ،ثوبين ثوبين كساهن النساء كسا وا 
 سم.



 طالب:......
المد األصغر الذي كان على عهاد النباي علياه الصاالة والساالم دليال علاى أنهام مادوا فاي الماد بعاده علياه الصاالة 

 والسالم ومنهم من يفر  بين صاف الطعام وصاف الماء، واحد أصغر وواحد أكبر.
 على كل حال الصاف أربعة أمداد، والمد ما يمأل ما بين كفي الرجل المعتدل في الخلقة، نعم.

 طالب:......
 ويش فيهاك

 طالب:......
العلام فاي القاراءة الصاحيحة الثابتاة بغيار نعم فصيام ثالثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود، والخال  بين أهل 

تااواتر، هااي ال تثباات قاارآن، وال تجااوم القااراءة بهااا، لكاان هاال يجااب العماال بهااا باعتبارهااا خباار آحاااد مثاال الحااديث 
 النبويك نعمك 
 طالب:......

 كيفك
 طالب:......

اباان مسااعود، فمسااألة  شااذة باعتبااار عاادم التااواتر فااي مقاباال القااراءة الساابعية، هاي شاااذة، لكاان سااندها صااحي  علااى
االحتجاي بالقراءة الشاذة التي لم تكتمل شروط القراءة الصحيحة فيها، يعني سندها صحي ، لكنها لم تتواتر، فهل 
ن لاام تجاام القااراءة بهااا، أو يقااال: مااادام لمتثباات قاارآن، وليساات  تعاماال معاملااة الخباار الصااحي  يجااب العماال بهااا وا 

لى أنها قرآن، فلم تثبت قارآن  ذًا ال يثبات بهاا شايء، وهاذا قاول كثيار بحديث ما رويت على أنها حديث، رويت ع
 من أهل العلم.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 :األيمان جامع باب
 رضي هللا عنهما عمر بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 عن نافع، عن نافع، عن مالك عن نافع.
 أحسن هللا إليك.

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيول أن رضيي هللا عنهميا عمير بين هللا عبيد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 علييه هللا صيلى هللا رسيول فقيال ،بفبييه يحليف وهو ،ركب في يسير وهو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أدرك
 (.(ليصم  أو باهلل فليحلف حالفا كان فمن ،بآبائكم تحلفوا أن ينهاكم هللا إن)) :وسلم

 (.(القلوب ومقلب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 عبيد بين لبابية أبيا أن بلغيه أنيه شيهاب ابين عين خليد  بين عمير بين حفي  بين عثميان عن مالك عن وحدثني
 مين وأنخليع وأجياورك ،اليذنب فيهيا أصيب  التيي قيومي دار أهجير هللا رسيول يا :قال عليه هللا تاب حين المنذر
لى هللا إلى صدقة مالي  ((الثلث ذلك من يجزيك)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،رسوله وا 



 هللا رضيي عائشية عين أميه عين الحجبيي الرحمن عبد بن منصور عن موسى بن أيوب عن مالك عن وحدثني
 ".اليمين يكفر ما يكفر " :عائشة فقال  ؟الكعبة رتاج في مالي :قال رجل عن سئل  أنها عنها
 وذليك ،هللا سيبيل فيي ماليه ثلث يجعل :قال ،يحنث ثم هللا سبيل في مالي :يقول الذي في مالك قالحيى: قال ي
 .لبابة أبي أمر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن جاء للذي

 :األيمان جامع بابقال رحمه هللا تعالى: 
 يعني في األحاديث المتفرقة التي ال تدخل في التراجم السابقة.

قاال، أن رساول  وسالم علياه هللا صالى هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى  دثنيحقال: 
 فقااال ،بأبيااه يحلااف وهااو ،ركااب فااي يسااير وهااو عنااه هللا رضااي الخطاااب باان عماار أدركهللا صاالى هللا عليااه وساالم 

النهي عان الحلاف بغيار هللا، ساواًء كاان ( جاء (بآبائكم تحلفوا أن ينهاكم هللا  ن)) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
األب أو غياااره، وجااااء تخصااايص انبااااء وتخصااايص األماناااة لكثااارة ذلاااك علاااى السااانة النااااال، وقاااال علياااه الصاااالة 

( وال شك أن هذا ضرب من الكفر األصغر، و الشارك األصاغر ))من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك(والسالم: 
ن كان شأ } ن هللا ال يغفار أن نه عظيم، وأمره شديد، بحيث يدخل في قوله جل وعال: الذي ال يخري من الملة، وا 

لكنه يختلف عن األكبر بالنسبة للتخليد، مشرك شرك أصغر ال يخلد في  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{
 النار بخال  المشرك شكر أكبر.

 (.(ليصمت أو باهلل فليحلف حالفا كان فمنبآبائكم  تحلفوا أن ينهاكم هللا  ن))
قاااال ابااان مساااعود: ألن أحلاااف بااااهلل كاذباااًا ألن أحلاااف بااااهلل كاذباااًا خيااار مااان أن أحلاااف بغياااره صاااادقًا، وذلكااام ألن 

 المعصية أسهل من الشرك، أسهل من الشرك.
 (.(القلوب ومقلب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 
))أفل  وأبيه  ن  ())أفل  وأبيه  ن صد (( وجاء في الحديث في صحي  مسلم: (بآبائكم تحلفوا أن مينهاك هللا  ن))

( قال بعض أهل العلم كالسهيلي وغيره:  ن هذه مصحفة، وأنه وقف على نساخة عتيقاة مان صاحي  مسالم صد (
 م له وجه.فيها وهللا، فقصرت الالمان فقرأت وأبيه، وكثير من أهل العلم يقول:  ن هذا الكال

وعلااى كاال حااال يختلفااون فيمااا جاااء فااي مخالفااة هااذا الخباار ممااا فيااه الحلااف منااه عليااه الصااالة والسااالم ماانهم ماان 
يقول:  ن هذا يجري على اللسان دون قصد، وقد يتذرف بهذا من يحلف بغير هللا، ويقول:  ن هذا من غير قصد، 

 وهذا متجه. ومنهم من يقول:  ن هذا كان قبل النهي عن الحلف بانباء،
( يعناي يكثار (القلاوب ومقلاب ال)) :يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثنيقال: 

 ( كثيرًا ما يقول: والذي نفسي بيده.))ال ومقلب القلوب(من الحلف بهذا، 
  وحدثنيقال: 
 نعمك

 طالب:......
 ال، هذه مشعرة بالقسم، ليست بقسم، ليست بقسم.



 عباد بان لباباة أباا أن بلغاه أناه شاهاب ابان عان خلادة بان عمار بان حفاص بان عثمان عن مالك عنال: وحدثني ق
هاال ينملااون علااى حكاام  قريظااة، يعنااي ماان معصاايته التااي خااان فيهااا لمااا استشاااره بنااو عليااه هللا تاااب حااين المنااذر

بلساانه ماا تنفاع، قاال: قتال، يعناي نعام الرسول عليه الصالة والسالم فقال: نعم، وأشار بيده  لى حلقه، يعني  ناه ال
نعم انملوا على حكمه لكن هاه، ترى فيه القتل، هاذه خياناة نساأل هللا العافياة، ومعصاية وموبقاة مان الموبقاات، ثام 

 بعد ذلك ربل نفسه حتى تاب هللا عليه.
 ،الااذنب فيهااا بتأصاا التااي يعنااي أهاااجر عاان هااذه الاادار قااومي دار أهجاار هللا رسااول يااا :قااال حااين تاااب هللا عليااه،

، يعني يتبرف بجميع ماله، يخري مان مالاه هللا  لى صدقة مالي من وأنخلع ، يعني أنتقل  ليك في المدينة،وأجاورك
لااى كلااه، صاادقة  لااى هللا  هللا رسااول فقااال شااكرًا هلل جاال وعااال الااذي قباال توبتااه، وكفااارة لمااا حصاال منااه، ،رسااوله وا 

 .((لثالث ذلك من يجميك)) :وسلم عليه هللا صلى
وجاء وصفه في حاديث ساعد باأن الثلاث كثيار، وعلاى هاذا مان ناذر أن يتصاد  بجمياع  ((الثلث ذلك من يجميك))

 ماله يجميه الثلث.
يعنااي ماان حجبااة البياات -، الحجبااي الارحمن عبااد باان منصااور عاان موسااى بان أيااوب عاان مالااك عاان وحاادثنيقاال: 

 فاي ماالي :قاال رجال عان سائلت أنهاا عنهاا هللا رضايأم الماؤمنين  عائشاة عان أماه عان ،-وسدنته من بناي شايبة
 ".اليمين يكفر ما يكفره" :عائشة فقالت يعني في بابها في غلقها، في رثاي الكعبة، كالكعبة رتاي

 يكفره ما يكفر اليمين.
 عان جاء للذي وذلك ،هللا سبيل في ماله ثلث يجعل :قال ،يحنث ثم هللا سبيل في مالي :يقول الذي في مالك قال

 .لبابة أبي أمر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأنه قال: يكفيك الثلث، ويجميك الثلث والثلث كثير.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم
 


